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támogatóink



támogatóink



PROGRAM/PROGRAMMe

2020. február 28. péntek/friday

09:00- 14:00 : Mének küllemi bírálata / conformation of the stallions

14:00-18:00: Szakmai előadások

2020. február 29. szombat/saturday

9:00 -11:30 : Mének szabadonugrója i. rész / Freejump of the stallions

13:00 -16:00 : Mének szabadonugrója ii. rész / Freejump of the stallions

16:30- 17:30 : Fedezőmén bemutató / Stallion show

17:30 - 18:00: champion hirdetés, eredmény hirdetés / price giving ceremony

MÉNBÍRÁLÓ BIZOttSÁG:
BazSó gergely  - Botka Ferenc - czuczi iStván

Faluhelyi tiBor - pataki gergely - rene teBBel (d)

t e n y é s z t ő k  h é t v é g é j e



kat.SZÁm      név          apa   anyai apa     SZül. év   fajta
cat.no          name       Sire   dam Sire  date of birth  breed

MÉNJELÖLTEK/ sTaLLioNs

1.   maydol   idol   roy m   2017  kWpn
2.  minima   idol   tempelier  2017  kWpn
3. maX van het rodeland ciZandro  tempelier  2017  kWpn
4. aranykapU vivaball  vivaldi  fürStenball  2016  old
5. firSt look   fürSten-look Sandro hit  2015  old
6. francoiS   franZiScUS  bretano ii  2014  hann
7. free-core   freeman vdl  cornet obolenSky 2017  old
8. caSio    aGropoint caSSiloc ciacomo  2017  hSh
9. charlie   chUrchill ic  dUc de la coUr ii 2017  hSh
10. diaroUGe   diathano  cornet obolenSky 2017  WeStf
11. che GUevara   caSSilano  droSSan  2017  hSh
12. db Gi citSUn ii   Givano  SUnriSe  2017  hSh
13.  cornet champion-n  cornet obolenSky arGentinUS  2017  hSh
14. cooper d.d.h.   catch tWenty tWo Z  celano  2017  kWpn
15. don diamant hSt Z  diamant de Semilly caSSini i   2017  ZanG
16. Zodiac p   Zinedine  criSto   2017  holSt
17. indaWo l   chUrchill ic  niZar v.S. oX  2017  hSh
18. neStor m   fabriano vdl  odermUS r  2017  hSh
19. comero   comme il faUt nUmero Uno  2017  old
20. frenetic   freeman vdl  cornet obolenSky 2017  WeStf



21. QUanta coSta vh diStelhof areZZo vdl  indoctro  2016  bWp
22. Gyr de Semilly  diamant de Semilly mr.blUe  2016  Sf
23. fUrioSo-25 kronoSZ  fUrioSo-123 lényeG aGr.coSmoS  2016  fn
24. let’S Win tn   cicero Z  verdi   2016  kWpn
25. larSon   kannan  caretino  2016  kWpn
26. cheSterfield   chacco blUe ii all in one  2016  hSh
27. el khadGar   kannan  acodetto i  2016  holSt
28. chicaGo dream  cariba dam  baloU dU roUet 2016  hSh
29. Wm penGŐ   prima   lUiGi XX  2016  hSh
30. laSSilano   laSino   claUdio  2016  hSh
31. ranGoS   chUrchill ic  ramoS Z  2016  hSh
32. valhalla   valentino  Staron  2016  kWpn
33. QUilombo   QUi-boy  radiSSon  2016  hSh
34. convaro   conbaSSy  Sanvaro  2016  old
35. QUalité de vivant  vivant van de heffinck carthaGo Z  2016  old
36. larSSon   connect  andiamo Z  2016  kWpn
37. for leXciS Z   for pleaSUre  viGo d’arSoUilleS 2016  ZanG
38. fbi de hUS   baloU dU roUet caSSini ii  2015  Sf
39. carillo   calato  Ultimo   2015  hSh
40. alZUba   pm baloUGraf alcatraZ  2015  hSh 
41. caSper   caSpar  baloUbet dU roUet 2014  hann
42. rebliS    rUbint   SZemafor-5  2015  mf
43. Sandro hope   Sanvaro  Stakkato  2009  old

kat.SZÁm      név          apa   anyai apa     SZül. év   fajta
cat.no          name       Sire   dam Sire  date of birth  breed



ménjelöltek/stallions



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

MAydOL
 2017.05.03.             kwpn

 t.van laar, nl
 aJtai JózSeF , hun

1.

IdOL

MANNO

BoUkje

ROy M

jina

ZARINA

FABRICIUS

gilvia

PLAIN’S LIBeRAtOR

voUkje

LARIX

Watinka

WAteRMAN

FINA

        Szürke / grey



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

MINIMA
 2017.04.24.             kwpn

 J.r.BoSch,nl
 tolnai Ferenc,hun

2.

IdOL

MANNO

BoUkje

teMPeLIeR

hanoesCa

ZINNA

FABRICIUS

gilvia

PLAIN’S LIBeRAtOR

voUkje

MANNO

MIStRALINA

ALPINISt

ChaRlie

        Szürke / grey



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

maX van het RoDelanD 
 2017.04.13.            kwpn

h.p. van Staveren
aJtai JózSeF , hun

3.

CIZANdRO

WALdeMAR

UIZANdRA

teMPeLIeR

ULIeNA II

ALIeNA

Patijn

ninkie

MANNO

IZANdRA

MANNO

MIStRALINA

Patijn

PAULIeNA

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

aRanykaPU vivaBall
 2016.04.20.             old

otto langeMeyer, deu
andirkó attila, hun

4.

vivalDi

kRaCk C

Renate-UtoPia

FÜRSteNBALL

SANdRA

SAN MARIe

Flemmingh

GICARAII

jazz

DaRla-UtoPia

FÜRst heinRiCh

MARAdONNA

SANdRO

BALLWette

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

FiRst look
 2015.06.10.             old

 heinz luerS, deu
 Szokola cSaBa, hun

5.

FÜRsten-look

FÜRSteNBALL

LAdy dIAMONd

sanDRo hit

FLORette

FLORINA

FÜRst heinRiCh

MARAdONNA

LONdONdeRRy

WALUNA

SANdRO SONG

LORettA

FLOReStAN I

tALIA

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

FRANCOIS
 2014.05.05.             hann

Friedrich krÖner, deu
dr. Jenei attila péter, hun

6.

FRanziskUs

FIdeRtANZ

ANtARA

BReNtANO II

WhoPPy k

BLUe BAyOU

FiDeRmaRk

ReINe FReUde

ALABASteR

deSIRee

BOLeRO

gloCke

WeLtMeyeR

LUStIGe

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

FRee-CoRe
 2017.01.30.             old

heinrich raMSBrock, deu
FaBiancSicS horSeS kFt, hun

7.

FReeman vDl

eMMeRtON

Be helena

CoRnet oBolensky

GRANdeSSA

COLUMBIA

eMILION

LeRSINAA

Chin Chin

helena

CLINtON

RaBanna van CosteRvelD

GRAZIANO

WilDFaehRte

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

CASIO
 2017.04.08.             hSh

papp péter, hun
papp péter, hun

8.

AGROPOINt CASSILOC

CASSINI I

kaRa sea

CIACOMO

COMteSS

CASINA

CAPItOL I

WISMA

LOCAtO

aRktis

COR de LA BRyeRe

gUajana

CALettO III

lonika

        Szürke / grey



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

ChaRlie
 2017.05.12.             hSh

nagy antal, hun
nagy antal, hun

9.

ChURChill iC

CASALL

ZeRINA

dUC de LA COUR II

jÁzmin

kinCsem

CARetINO

kiRa Xvii

CeRO

tekla ii

LAUdANUM XX

Rejane De la CoUR

jUstBoy

maXim Xvi maRy

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

dIAROUGe
 2017.04.24.             weStF

JahanneS rüter, deu
Szilágyi lovaSudvar kFt, hun

10.

Diathago

dIAMANt de SeMILLy

valeRie

CoRnet oBolensky

GISMO GIRL

CAReFUL

Le tOt de SeMILLy

venise Des CResles

CaRthago

SeRA deL CASteGNO

CLINtON

RaBanna van CosteRvelD

GRALSeRBe

Divina

        Sárga / cheStnut



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

Che gUevaRa
 2017.05.16.             hSh

Magyar erika, hun
Magyar erika, hun

11.

CASSILANO

CASSINI I

NOtRe dAMe I

dROSSAN

QUiCk oPeRa z

dOS OPeRA

CAPItOL I

WISMA

lavaletto

i-CoRona

DRosselklang ii

GRISeLdIS

QUiCk staR

GRANd OPeRA

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

dB GI CItSUN II
 2017.06.10.             hSh

deBreceni kitti, hun
deBreceni eleMér, hun

12.

givano

ARIZONA

PAMeLA

SUNRISe

CItANA

CItA

UtRillo van De heFFinCk

seCRet love WonDeRlanD

AtLANtIC

Femke

silvio i

tAMARONA

GINUS

ChiaRa

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

CoRnet ChamPion-n
 2017.04.12.             hSh

néMeth zSolt, hun
néMeth zSolt, hun

13.

CoRnet oBolensky

CLINtON

RaBanna van 
CosteRvelD

ARGeNtINUS

NOBLAyd

ANNA

CoRRaDo iheFFinCk

URte I

heaRtBReakeR

holivea van CosteRFelD

ARGeNtAN

dORLe

novize

Flavia

        Sárga / cheStnut



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

CooPeR D.D.h.
 2017.05.23.             kwpn

J.F.a.JanSSen dekStation, nl
vincze cintia, hun

14.

CatCh tWenty tWo z

Catoki

nigh BlUe vo

CeLANO

leoniek j

seoniek

CAMBRIdGe

BILdA

mR.BlUe

ISIS dU COURtIL

CAPItOL I

WaBRina h

ekstein

IRIS

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

Don Diamant hst z
 2017.05.09.             zang

van leuken FloriS, nl
Szikriga kFt, hun

15.

dIAMANt de SeMILLy

Le tOt de SeMILLy

venise Des CResles

CASSINI I

h-CaBiDa

UNdINe X

gRanD veneUR

venUe DU tot

eLF III

MISS deS CReSLeS

CAPItOL I

WISMA

CANtUS

WetZLAR

        Szürke / grey



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

ZOdIAC P
 2017.05.04.             holSt

krohn kathrin, deu
tiz holdaS pagony kFt, hun

16.

ZINedINe

GUIdAM

UnaDonja

CRIStO

nevaDa iii

WinniPek

QUiDam De Revel

FOUGeRe

heaRtBReakeR

PRima Donja

CONteNdeR

GALA II

COROFINO

geoRgia vii

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

INdAWO L
 2017.03.22.             hSh

hell zSóFia, hun
dióSSy zSóFia, hun

17.

ChURChill iC

CASALL

ZeRINA

nizaR v.s. oX

dR SINFIL 
SedUCtION OX

COFFe ANd CReAM

CARetINO

kiRa Xvii

CeRO

tekla ii

NASAR OX

sjaDosa oX

the ColoR oF Fame

alovalie oX

        peJtarka / 



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

nestoR-m
 2017.03.23.             hSh

MezőhegyeSi állaMi MéneS kFt, hun
neMzeti MéneSBirtok éS tangazdaSág zrt.,hun

18.

FaBRiano vDl

CASALL

BleU-Chin n

OdeRMUS R

Dominika

jamaiCa

CARetINO

kiRa Xvii

Chin Chin

GRAeFIN

CALIdO I

dWeRMIe

dUC de LA COUR II

OLIMIPA

        Szürke / grey



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

COMeRO
 2017.03.27.             old

heinrich u.anna-Maria lüBBerS, deu
SzentirMai Ferenc éS FáBiáncSicS horSeS kFt, hun

19.

COMMe IL FAUt

CoRnet oBolensky

RAtINA Z

NUMeRO UNO

aiChe

NINA

CLINtON

RaBanna van CosteRvelD

RAMIRO

ARGeNtINA Z

liBeRo h

jolanDa

ARGeNtINUS

GRANdIOSA

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

FReNetIC
 2017.03.31.             weStF

heinrich raMSBrock, deu
FaBiancSicS horSeS kFt, hun

20.

FReeman vDl

eMMeRtON

Be helena

CoRnet oBolensky

SANtA Fe

CRyStAL

eMILION

LeRSINAA

Chin Chin

helena

CLINtON

RaBanna van CosteRFelD

PILOt

SANtANA

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

QUanta Costa vh DistelhoF
 2016.05.05.             Bwp

ine theuwiSSen, Bel
Sonnevend aleXandra, hun

21.

aRezzo vDl

Chin Chin

saRjoljin

INdOCtRO

ganesha van het 
keyseRsBos

jynthe van het 
keyseRsBos

CONStANt

LAReSe

heaRtBReakeR

FaRjoljin

CAPItOL I

vanessa vii

CLINtON

OMeGA tWO tONe

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

GyR de SeMILLy
 2016.06.02.             SF

al aSayl ManageMent, Fr
Bl arMentuM zrt, hun

22.

dIAMANt de SeMILLy

Le tOt de SeMILLy

venise Des CResles

mR. BlUe

samoeRaija

DaRjina

gRanD veneUR

venUe DU tot

eLF III

MISS deS CReSLeS

COUPeRUS

ACARLA

voltaiRe

BLUteNStANd

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

FURioso-25 kRonosz
 2016.04.20.             Fn

kucSora iStván, hun
kucSora péter, hun

23.

FURioso-123 lényeg

hm. FURioso-256

visBaDen FURioso-11 
LAGUNA

agR. Cosmos

göttleR

keRingő

FURioso-Xv-29

FURioso XXi-26 BÓBita

visBaDen oX

LILIOM

CASSINI II

OdeSSA X

vital

klÁRika

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

Let’S WIN tN
 2016.06.06.             kwpn

w.g.M. zwartJenS, nl
dr. puSztai zSuzSanna, hun

24.

CICeRO Z

CaRthago z

RenDez-voUs van 
PAeMeL

veRDi

Wish

CaBish

CAPItOL I

PeRRA

RANdeL Z

GRANIe

QUiDam De Revel

CLARISSA

PAdINUS

shalimaR

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

LARSON
 2016.03.17.             kwpn

a.van itterSuM, nl
horSeS For Sale kFt, hun

25.

kannan

voltaiRe

CeMetA

CARetINO

FINettA I

RINdeReLLA

FURIOSO II

gogo moeve

NIMMeRdOR

WOZIetA

CALettO II

isiDoR h

ROMINO

veRona

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

ChesteRFielD
 2016.05.10.             hSh

egervári attila, hun
eQui-Sport kFt, hun

26.

ChaCCo BlUe ii

ChaCCo BlUe

NAItI ROUGe

ALL IN ONe

Fiona h

FIONe

ChamBeRtin

CONtARA

CINCABA ROUGe

haiti RoUge

ACORd II

Ravella

FoXhUnteR

GOLdI

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

el khaDgaR
 2016.03.06.             holSt

erdélyi lóránt, hun
erdélyi lóránt, hun

27.

kannan

voltaiRe

CeMetA

ACOdettO I

himalaja

viCky vii

FURIOSO II

gogo moeve

NIMMeRdOR

WOZIetA

ACORAdO

loUvRe

lanDjUnkeR ii

FIALe

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

ChiCago DReam
 2016.04.17.             hSh

Molnár Bálint, hun
Molnár Bálint, hun

28.

CARIBA dAM

CONeLLO

CohiBa

BALOU dU ROUet

GRACeNtA

GRACey

CORIANO

dOReeN XI

CALyPSO II

Ullah

BALOUBet dU ROUet

GeORGIA

CeNtO

GANItA

        nyáriFekete / Black



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

Wm Pengő
 2016.06.02.             hSh

dr. kÖlcSey-rieden roland, hun
dr. kÖlcSey-rieden roland, hun

29.

PRIMA

jUstBoy

LeOPÁRd

LUIGI XX

GUNdI

gWyneth

voltaiRe

FIRStLAdy

goliath

noRtje

home gUaRD XX

LOCARNO XX

GARANt

MARLIeS

        Sárga / cheStnut



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

LASSILANO
 2016.05.24.             hSh

duSka iStván, hun
duSka iStván, hun

30.

LASINO

LANdGRAF I

ARINA

CLAUdIO

toskana iv

CON CASSINA

laDykilleR XX

WaRthBURg

CAPItOL I

svettana

CaRthago

sChilDa

CASSINI I

FLORINA I

        Szürke / grey



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

RANGOS
 2016.06.16.             hSh

kinizSi 2000 Mg.zrt, hun
horváth MaJor kFt, hun

31.

ChURChill iC

CASALL

ZeRINA

RAMOS Z

MedÁLIA

RivalDa

CARetINO

kiRa Xvii

CeRO

tekla ii

ReBeL Z

ALMGAU Z

goliath

aRgentina-C

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

valhalla
 2016.04.10.             kwpn

alekSzi láSzló, hun

32.

valentino

noW oR neveR m

PAtRICIA

StARON

jessie

StARINA

voltaiRe

imke

BeLISAR

WRINZA

stakkato

COPACABANA

jUstBoy

viDoRka

        Sárga / cheStnut



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

QUILOMBO
 2016.05.17.             hSh

grózner Szilárd, hun
grózner Szilárd, hun

33.

QUi-Boy

QUINteNdeR

COROLdA ARCA

RAdISSON

thamaRa

Bohemian RaPsoDi P

QUINAR Z

klaRa i

l’aRC De tRiomPhe

COROLLe de FReLy

INdORAdO

joyFUl laDy

kenneDy

OMARA

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

ConvaRo
 2016.02.23.             old

lewitzi MéneS, deu
FaBiancSicS horSeS kFt, hun

34.

CONBASSy

CONteNdRO I

eSteLLe

sanvaRo

Pamiatika

SANIRA

CONteNdeR

BRavo

eMBASSy I

dAy dReAM

SANdRO BOy

QUILARA

ChaCCo-BlUe

PAMIRA

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

QUalité De vivant
 2016.05.29.             old

lewitzi MéneS, deu
valkai zoltán, hun

35.

vivant van De 
heFFinCk

FUeGO dU PReLet

sCalini van De 
heFFinCk

CaRthago z

GeORGIA

CARNette

jalisCo B

tIRNAde dU PReLet

LANdINO

ISIS

CAPItOL I

PeRRA

CONtINUe

GeORGette II

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

LARSSON
 2016.04.06.             kwpn

MaatSchap pleyter, nl
dr. puSztai zSuzSanna, hun

36.

CONNeCt

CONNOR

MARCIe

ANdIAMO Z

Usijgje

hasijgje

CASALL

koRRaDa s

CONteNdeR

BINNe

ANIMO

taj mahal

MeRMUS R

hasijgje

        SpeJ / dark Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

FOR LeXCIS Z
 2016.03.19.             zang

van och F, Bel
horSeS For Sale kFt, hun

37.

FOR PLeASURe

FURIOSO II

GIGANtIN

vigo D’aRsoUilles

CeRna tojoPe hoeve

viola vD tojoPe 
hoeve z

FURIOSO XX

Dame De Ranville

GRANNUS

GOLdI

naBaB De Reve

ILLICO d’ARSOUILLeS

kReatoR XX

eRNA

        Sárga / cheStnut



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

FBi De hUs
 2015.03.02.             SF

haraS de huS, Fr
Bl arMentuM zrt., hun

38.

BALOU dU ROUet

BALOUBet dU ROUet

GeORGIA

CASSINI II

BANNAdORA

oPhelia ii

GALOUBet A

MeSANGe dU ROUet

CONtINUe

GeORGette II

CAPItOL I

WISMA

LACAPO

konDition

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

CARILLO
 2014.05.31.             hSh

cServenyi károly, hun
horváth glória adél, hun

39.

CALAtO

CAPItOL I

vanessa iii

ULtIMO

WIMARA

ConChita

CAPItANO

FOLIA

LANdGRAF I

ReNeISSANCe

Phin Phin

IReNCe

CANtOS

kimaRa

        Szürke / grey



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

ALZUBA
 2015.05.14.             hSh

Bitter Mariann, hun
Bitter Mariann, hun

40.

PM BALOUGRAF

BALOU dU ROUet

CONteSSA LISA

ALCAtRAZ

zUlejka

t.t.zUzU

BALOUBet dU ROUet

GeORGIA

CONteNdRO I

samantha

ALOUBe Z

NIRZA

SALeM

dIANA

        nyáriFekete / Black



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

CASPeR
 2014.05.05.             hann

lewitzi MéneS, deu
lázár zoltán, hun

41.

CASPAR

CASSINI I

eStIA

BALOUBet dU ROUet

gRanD BijoU

gRanD BijoUet

CAPItOL I

WISMA

CARetINO

vaRaDna

GALOUBet A

MeSANGe dU ROUet

CONtINUe

GRANd PACIFIC

        peJ / Bay



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

ReBLIS
 2015.04.03.             MF

SzŰcS láSzló, hun
nyÍrő láSzló, hun

42.

RUBINt

RoBin hooD

jÁzmin

szemaFoR-5

kontesz

kRisztina

RÁDihÁza-21

SOMOGySÁRd FLAMINGÓ

kiRÁly giDRan-47

CsÓkos

SZeMAFOR XX

széPlak iX hozomÁny

Paks maXim 3

etető

         / creMello



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:   
Szín / Colour: 
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner:

sanDRo hoPe
 2009.01.18.             old

lewitzi MéneS, deu
Balog donát, hun

43.

sanvaRo

SANdRO BOy

QUILARA

stakkato

NAItI ROUGe

MAItIeNNe

SANdRO Z

WIAdORA

CalvaRo z

QUICOSSe

SPARtAN

PIA

CINCABA ROUGe

haiti RoUge

         peJ / Bay





FeDezőmének/BReeDing stallions



fEdEzőMÉNEK / BREEdiNG sTaLLioNs

44. flaSh    Sir donnerhall  lancier   hann
45 aranykapU fürSten hit fürStenball   Sandro hit   hann
46. Sorento   Sandro hit   donnerhall   old
47. aranykapU vivaball  vivaldi   fürStenball   old
48. cUpido Z   chellano Z   Graf GrannUS  ZanG
49. concilio   cornado i   raphael   WeStf
50. danoS    diamant de Semilly  QUidam de revel  Sf
51. jb cSÁkÓ   chacco-blUe ii  Silvio i    hSh
52. jb koronaŐr   keve    corleone   hSh
53. prima    jUStboy   Goliath   hSh
54. Sandokan   Stakkato   landor S   hann
55. Zapatero   chin chin   ircorlando   kWpn
56. Sandro beaSt e.b.  Sandro boy   acord ii   ZanG
57. nekton   nimmerdor   coriano   holSt
58. ehrenWort   ehrentUSch   pilot    WeStf

kat.SZÁm     név    apa    anyai apa   fajta  
cat.no          name    Sire    dam Sire   breed



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:
Szín / Colour:
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner: 
KontaKt / ContaCt:    
felÁllítÁS helye / Venue:    MarMagaSSÁg / height:
fedeztetéS díja / fee:    engedély/liCenSe: 

44. FlaSh
  2010.      hann                  

      angelika kohl, deu
      kovácS BarBara, hun
kovácS BarBara +36 20 585 7626

Sir donnerhall

Sandro hit

contenance d

lancier

WeSer perle

liemoGeS

Sandro SonG

loretta

donnerhall

contenance ii

laUrieS crUSador XX

Wendekrone

Woermann

dUldefreUde

Sárga / cheStnut 

        ócSa          165 cM
330 eur+áFa            hSh



      angelika kohl, deu
      kovácS BarBara, hun
kovácS BarBara +36 20 585 7626

flash modern és elegáns megjelenésű mén, remekül illesztett 
nyakkal finom nemes fejjel, jó láb és pata szerkezettel. mozgá-
sa könnyű, elasztikus, rugalmas, a fiatal lovak versenyén mind-
három jármódjára magas pontszámot kapott. kiegyensúlyo-
zott nyugodt, rendkívül jó idegrendszerű mén, munkában 
nagyon együttműködő. kiváló a lovagolhatósága, intelligens, 
gyorsan tanul, igyekszik a lovasának megfelelni. rendkívül jó 
felépítésénél már csak 
munka bírása kiemelke-
dőbb, tavaly kezdte tény-
leges versenykarrierjét 
középosztályban, amit az 
első versenyén kimagas-
ló fölénnyel meg is nyert. 
az idei szezonban S ka-
tegóriában lesz látható 
hazai és nemzetközi ver-
senyeken. a ménvizsgán 
a szabadon ugrást is ki-
emelkedően teljesítette.
flash származása is kivá-
ló:
apja Sir donnerhall 
2006-ban megnyerte a 6 
éves fiatal díjlovak világ-
bajnokságát, és a mén 

teljesítményvizsgát. 6 német nemzeti bajnok ivadékát tartják 
számon és 97 licencel rendelkező fedezőmén leszármazottja 
van.
apai oldalon nagyapja a világbajnok Sandro hit, aki számos 
címet, bajnokságot és elismerést nyert németországban a 
bundeschampionat-ban. a 2019-es WbfSh (World breeding 
federation for Sport horses) díjló mének világranglistáján az 

előkelő 3. helyen szere-
pel, míg Sir donnerhall 
a 18. helyen.
anyja oldalán a tenyész-
tésben sokszor használt 
lancier, akinek apja 
lauries crusador xx né-
metországban az egyik 
legsűrűbben használt 
telivér a sportlótenyész-
tésben. maga lancier 
kiváló tulajdonságai kö-
zött szerepel a lovasával 
való együttműködés, 
tökéletes díjló felépítése 
és ruganyos mozgása, 
melyeket nagymérték-
ben örökít.

FlaSh



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:
Szín / Colour:
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner: 
KontaKt / ContaCt:    
felÁllítÁS helye / Venue:    MarMagaSSÁg / height:
fedeztetéS díja / fee:    engedély/liCenSe: 

45. aranykapu FürSten hit
  2016.      hann                  

     lewitzi MéneS, deu     
     rádai JánoS, hun
nagyházi JÚlia +36 30 545 2066

fürStenball

fürSt heinrich

maradonna

Sando hit

fantaStica

SUnny-Girl

floreStan i

daWina

donnerhall

marella

Sandro SonG

loretta

donnerhall

fieSta

Fekete / Black 

        BalatonFenyveS        169 cM
500 eur+áFa              hSh



fürsten hit a magyar Sportló fajta első díjló championja. 
egy olyan díjló mén lehet az országban, amely képes lehet 
megalapozni a hazi díjlovak minőségi bázisát és tovább se-
gíteni a magyar díjló tenyésztés pozitív köztudatát. rendkí-
vül modern és elegáns megjelenésű mén, nagyon nemes 
fejjel, kifezetten jó nyakkal, finom csintozattal. a díjlovaknál 
(de nem csak náluk) talán az egyik legfontosabb szempont 
a mentalitás és az együttműködő képesség, nos fürsten 
hit ebben vitathatlanul kimagasló. nagyon intelligens, ki-
egyensúlyozott, kiválóan kezelhető és maximálisan együtt-
működő mén. mozása mindhárom jármódban nagyon 
rugalmas, kifejezetten jó vágtával rendelkezik, e mellett 
ügetése dinamikus és elasztikus, lépése az “f” vonalra jel-
lemzően kiváló.a ló megjelenésél csak a pedigréje lenyű-
gözőbb. apja nem más mint a világhírű fürstenball, aki 
választási korában rekord áron kelt el vechtában (110.000 
€) 2 évvel később megnyerte az oldenburgi ménszemlét, 
ezt követően a ménvizsgát is a legmagasabb pontszám-
mal teljesítette. Sikerei tovább folytatódtak, hiszen 5 évesen 
oldenburgi bajnok lett, majd sikeresen szerepelt a fiatal lo-
vak világbajnokságán is. Számtalan fedezőmén, nagydíjas 
ló és prémium kanca apja, több mint 2000€-ért fedez paul 
Shockemöhle istállójában. anyai vonalalának eredményessé-
ge talán még ennél is kimagaslóbb. anyja (Sunny-Girl) teljes 
testvére az ismert fedezőménnek, Sunny-boy-nak. dédanyja 

(fiesta) adta a díjlovaglás talán egyik legismertebb és legsike-
resebb fedezőménját, blue hors don Schufro-t! a csodák sora 
itt még nem ér véget, hiszen fiesta testvérei is olyan lovakat 
adtak mint: blue hors veneziano (fedezőmén és nagydíjas ló), 
ron robin (fedezőmén és nagydíjas ló), vito corleone (fede-
zőmén), Sidney (fedezőmén), tailormad red lebel (fedező-

mén) és még számtalan nagydíjas lovat, prémium kancát és 
fedezőmént adott ez a kancacsalád a világ számára.

aranykapu FürSten hit



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:
Szín / Colour:
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner: 
KontaKt / ContaCt:    
felÁllítÁS helye / Venue:    MarMagaSSÁg / height:
fedeztetéS díja / fee:    engedély/liCenSe: 

46. Sorento
  2002.      old                

     chriStoph Ferneding, deu 
      redStake MéneS, nl
Suta éva +36 30 358 2331 www.lotunder.hu lotunder@gMail.coM

Sandro hit

Sandro SonG

el.St loretta

donnerhall

premiere

dein lieblinG

Sandro

anette ii

ramino

laSSie

donnerWetter

ninette

pik bUbe i

jaGdlady

SpeJ / dark Bay 

       létavérteS                       171 cM
1000 eur+áFa           kwpn, hann, old, weStF, hSh



     chriStoph Ferneding, deu 
      redStake MéneS, nl
Suta éva +36 30 358 2331 www.lotunder.hu lotunder@gMail.coM

Sorento több mint 600 utódja közül számtalan egyed 
Grand prix szinten kiválóan versenyzik, számos fedezőmén 
utódja van, mely egyértelmű bizonyítéka a csúcsteljesít-
ményű vérvonalnak és a kiváló tenyésztésnek egyaránt. 
Sorento csikói 3 éves korukban már elnyerték a kWpn 
legnagyobb elismerését és díjazásait kivételes megjelené-
sükkel, extra mozgásukkal és kezelhetőségükkel, szemet 
gyönyörködtető benyomássukkal. 2011. Sorento megkapta 
az év oldenburgi lova díjat, mely a legnagyobb elismerés, 
melyet fedezőmén kaphat. Sorento a német teljesímény 
index legmagasabb, kiválóan versenyzik Grand prix szin-
ten és kivételes tehetségével és képességével piaffra és 
passagera a legjobb pontozásokat kapja. 72 alkalommal 
versenyzett S kategóriában nemzetközi szinten és 17 alka-
lommal szerezte meg az első helyet. 46 Grand prix győze-
lemmel rendelkezik és 2016-ban prémium mén minősítést 
kap a Westfáliai méneskönyvben is.
2015. bojengels Grand prix díjló (Sorento x ferro) a brazil 
csapat olimpiai díjlova
2018 Sonnett (mv florestan) westfaliai bajnok a 4 éves lovak 
kategóriájában
2015. dán bajnokság 6 éves Sorento utódja esperance baj-
nok, 4 éves leszármazottja rockson szintén bajnok.
2015-ben és 2016-ban Sorento utódai prémium fedezőmén 
minősítéseket kaptak számos európai méneskönyvben 

Sorento jelenleg a WbfSh fedezőmén világranglistáján az 
56. helyen áll. Sorento egy élő legenda a mai modernkori 
lótenyésztésben,  aki nemes jellemét és kiváló képességeit 
örökíri utódai számára.

Sorento teljeSÍtmény - viZSGÁlatÁnak eredményei

 lépéS   8,19

 üGetéS   8,25

 vÁGta   8,88

 lovaGolhatÓSÁG  8,63

 teStfelépÍtéS  9,0

Sorento



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:
Szín / Colour:
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner: 
KontaKt / ContaCt:    
felÁllítÁS helye / Venue:    MarMagaSSÁg / height:
fedeztetéS díja / fee:    engedély/liCenSe: 

47. aranykapu vivaBall
  2016.      old                

      otto langeMeyer, deu
      andirkó attila, hun
 aranykapuMeneS@gMail.coM

vivaldi

krack c

renate-Utopia

fürStenball

Sandra

San marie

flemminGh

Gicaraii

jaZZ

darla-Utopia

fürSt heinrich

maradonna

Sandro

ballWette

peJ / Bay 

                                169 cM
500 eur+áFa            hSh

aranykapu vivaBall



aranykapu vivaBall

vivaball minden tekintetben a mai modern díjló megtes-

tesítője. 

temperamentuma és lovagolhatósága kimagasló, mely a 

mai díjló tenyésztés és díjlovagló sport legfontosabb alap 

pillérei. lépése dinamikus és tért ölelő, ügetése elaszti-

kus, vágtája szintén kiváló és a mén nagyszerű egyensú-

lyáról tanúskodik. ezek a kimagasló tulajdonságok nem 

a véletlen műve, 

hanem megfontolt 

tenyésztői munka 

eredménye.

apja a legendás 

holland fenomén, 

vivaldi, aki jelenleg 

az örökítő világ-

ranglistán (WbfSh 

ranking) az előkelő 

9. helyet foglalja el. 

anyai nagyapaként fürstenball nevét találjuk a pedigree-

ben, aki több tucat fedezőmén ivadékkal rendelkezik vi-

lágszerte, nagydíjas utódainak száma is több százra te-

hető és talán az egyik legnemesebb és legegységesebb 

küllemet örökítő díjló mén, paul Shockemöehle ménkol-

lekciójában. 

vivaball anyai testvére (dreamball) a 2019-es p.S.i aukci-

ón 130.000 euróért 

kelt el, míg apai 

testvére lett az ár-

verés legdrágább 

lova (v-plus Gold), 

aki 1,3 millio euró 

ellenében került új, 

luxemburgi ottho-

nába.



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:
Szín / Colour:
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner: 
KontaKt / ContaCt:    
felÁllítÁS helye / Venue:    MarMagaSSÁg / height:
fedeztetéS díja / fee:    engedély/liCenSe: 

48. cupido z
  2002.      zang                

      lil van herwig, Bel
      FáBián hanna, hun
 FáBián taMáS +36303317867

chellano Z

contender

fayence

Graf GrannUS

Santana

Gravin GrannUS

calypSo ii

Gofine

cor de la bryere

Soleil

GrannUS

Goldmaedel

Sandro Z

GardeSpiel

Szürke / grey 

       hortoBágy-Máta        172 cM
600 eur+áFa            aeS, hSh

cupido z



cupido Z  2008-tól 6 évesen kapta meg az a.e.S. ménvizsgát. jól kezelhető, rendkívül jó ugróképességű sportló. apja 

az ismert chellano Z (1,6 m) nagydíj szinten sikeresen versenyzett. küllemében, mozgásában apja vonalát hozza. anyja 

Gravin Grannus a  hannoveri Grannus vonal tenyészkancája. cupido Z 6 éves koráig csehországban ért el kiemelkedő 

eredményeket, majd 2008-tól magyarországon folytatta a versenyzést.

cupido z



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:
Szín / Colour:
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner: 
KontaKt / ContaCt:    
felÁllítÁS helye / Venue:    MarMagaSSÁg / height:
fedeztetéS díja / fee:    engedély/liCenSe: 

49. concilio
  2011.      weStF                

     heinrich FrÖhlich,deu
      nagy taMáS, hun
 nagy taMáS +36 30 889 9214

cornado i

cornet obolenSky

acobata

raphael

tereSSina

rUna

clinton

rabanna van coSterveld

acobat i

athena

ramiro Z

annekatrin

tanZer

dilena

peJ / Bay 

       haJdÚBÖSzÖrMény        174 cM
400 eur+áFa            weStF, hSh



concilio 
rendkívül elegáns, modern küllemű, kivételes ugró képességgel és stílussal rendelkező mén. concilio 2013-ban fedez-

tetési engedélyt kapott a Westfaliai fajtában is, ahol a körungon prémium minősítést kapott. a 2016-os évtől pedig en-

gedéllyel rendelkezik a magyar sportló fajtában is. apja nem más, mint a marcus ehning által lovagolt, cornado nrW, 

aki igen sikeres sportló nemzetközi szinten (1,60m). csikó rendkívül elegánsak, apjukhoz hasonlóan nagyobb méretűek, 

stabil lábszerkezettel és kiegyensúlyozott temperamentummal büszkélkedhetnek. egyik csikója, coppola 3. helyezett 

lett a magyar Sportló fajta csikószemléjén 2017-ben, valamint az idei ménvizsgára is beutalót kapott.



Szül.: / date of birth:    fajta / breed:
Szín / Colour:
tenyéSztő / breeder:     
tulajdonoS / owner: 
KontaKt / ContaCt:    
felÁllítÁS helye / Venue:    MarMagaSSÁg / height:
fedeztetéS díja / fee:    engedély/liCenSe: 

50. danoS
  2012.       SF                

      M.lionel
      nagy láSzló, hun
 nagy láSzló +36 20 314 72 86

diamant de Semilly

le tot de Semilly

veniSe deS creSleS

QUidam de revel

fan dU reverdy

milfan

Grand veneUr

venUe dU tot

elf iii

miSS deS creSleS

jaliSco b

dirka

narcoS ii

tUlipe de la lande
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      M.lionel
      nagy láSzló, hun
 nagy láSzló +36 20 314 72 86

danos 2012-es születésű impozáns küllemű fe-

kete mén. adottságait kiválóan örökíti tovább 

utódaiban. 

Származását tekintve apja a világhírű diamant 

de Semilly. Származásában megtalálható 

narcos ii is. anyjának több ivadéka is versenyzik 

nemzetközi szinten, illetve danos –on kívül van 

egy másik fedező mén fia dream Stra d’argent.

danos külföldön versenyzett, de előző tulajdo-

nosa inkább a tenyésztésre helyezte a hang-

súlyt. az idei évben megkezdi magyarországi 

szereplését a díjugrató sportban magasabb 

szinteken is. a magyar sportlótenyésztők szá-

mára az idei szezontól elérhető a mén. csikói 

megtekinthetők a prezentáción. 

a mai modern lótenyésztési elvárásoknak kivá-

lóan megfelelnek. a mént páli dávid lovagolja.

danoS
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      dr. JárMy MiklóS , hun
      dr. JárMy MiklóS , hun
 dr. JárMy MiklóS +36 20 955 05 46, MikloS@JarMy.hu

ez a nagy méretei ellenére kifejezetten elegáns küllemű 

mén kapta a 2019-es mSlt legjobb magyar tenyészésű 

ménjének járó díjat. első fedeztetési szezonjában nagyon 

sok tenyésztő választotta, ami kiváló származása és meg-

nyerő karaktere mellett kiemelkedő mozgáskultúrájának 

és kiváló alapjármódjainak is köszönhető. 

ez utóbbit jól mutatja, hogy díjló vonalú kancákat is osz-

tottak be hozzá a tenyésztők. apja chacco blue ii. egy iga-

zi legenda, aki lovasával krucsó Szabolccsal kiemelkedő 

sikereket hozott és sok örömet okozott a magyar lovas-

sport kedvelőinek. 

jb csákó az első fedezőmén ivadéka ennek a kiváló mén-

nek és már az mSlt körungon elért eredményével is vissz-

hangot kapott a nemzetközi sportlótenyésztők fórumain. 

anyja Sylvia (Silvio i), aki egy patasérülés miatt hamar 

tenyésztésbe került és már első csikója cossack (calato 

után) évjáratának egyik legjobbja volt, 2019-ben kijutott 

a fiatal lovak világbajnokságára. az anyai nagyanya alissa 

(accord ii) maga is versenyzett nemeztközi szinten, egyik 

anyai testvére fedezőmén, másik pedig 1.45-ön verseny-

zett eredményesen.

JB cSákó
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52. JB koronaőr
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      dr. JárMy MiklóS , hun
    
 dr. JárMy MiklóS +36 20 955 05 46, MikloS@JarMy.hu

tradíció, elegancia, teljesítmény, kiemelkedő óvatosság és  

lovagolhatóság. ezek jellemzik jb koronaőrt. az utóbbi  év-

tizedekben nem sok igazán magyar ménvonalról beszélhe-

tünk a sportlótenyésztésben. 

egyike ezeknek a „k” vonal. jb koronaőr apja keve ré-

vén a hagyományos magyar fajtákra visszamenő 

klasszikus,magasan telivérezett magyar félvér genetikát 

hordozza (bouhadana ii és rádiháza 11 révén kisbéri típusú 

magyar félvérek és shagya vérhányad dominál) a hasonló 

franca (Quidam de revel, cordalmé) genetikával megerő-

sítve s ez jól kombinálódik a holsteini vonalakkal. ezekkel ta-

lálkozunk mind az apai vonalban (Quidam’s rubin), mind az 

anyjában (corleone–marengo).

jb koronaőr évjáratának legeredményesebb lova. már 6 

évesen megmutatta tehetségét, egyenletes teljesítményt 

nyújtva megnyerte a fedett pályás döntőt 2017-ben, és 2. lett 

a tenyészversenyen. előbbin oláh Szabolcs lovagolta, majd 

jármy vince alatt folytatta karrierjét. 

hét évesen U25-ös Gp-t nyert, majd a lanakeni fiatal lovak 

világbajnokságán minden idők legjobb eredményért érte 

el magyar lóként. verőhiba nélkül teljesítve a döntő pályáját 

12. helyen végzett. 2018-ban születtek első csikói. hibáktól 

mentes küllem mellett a hosszú, jól illesztett és ívelt nyak, 

erős hát és far, valamint térőlelő vágta jellemzi a csikókat. 

JB koronaőr
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      néBih, hun
 dr. JárMy MiklóS +36 20 955 05 46, MikloS@JarMy.hu

apja justboy, elegáns megjelenésű, kWpn mén voltair 

után, a hazánkban felállított holland mének legjobbi-

ka. a holsteini nortje, príma anyai nagyanyja, elit kanca, 

több nagypájás lovat is adott így kalandot és a nemzetek 

díja győztes mSlt fedezőménünket lendületet. príma 

versenykarrierjét kiképzőjével, Stróbl dorottyával kezdte 

meg. 2002-ben 23 pályát ment, amelyből 16-ot hibátla-

nul teljesített. a tattersalli fedezőmének versenyét és a 

mezőhegyesi díjugrató tenyészverseny 6 éves kategó-

riáját megnyerte. 2004: fedezőmének versenye, buda-

pest: 1. hely;, mén- és kanca verseny, mezőhegyes, mén 

i döntő: 2. hely; díjugrató tenyészverseny 2004, 7 éves 

döntő: 2. hely. ifjúsági magyar bajnok lett burucs bar-

nával (2012) és jármy vincével (2015). Utóbbi lovasával 

2014-ben a budapesti korosztályos cSio gyermek kate-

góriájában a nagydíj győztese. 2015-ben az ifjúsági eb 

5. helyezett magyar csapat tagja (0 és 8 hp). 2016-ban 

ifjúsági eb egyéni 4. helyezettje. az eredmények mellett 

kristálytiszta ugróstílusa és dinamizmusa is figyelemre 

méltó. nem beszélve szervezeti szilárdságáról, melyet 23 

éves korában mutatott atletikussága bizonyít legjobban. 

csikói alkatukban formázzák apjukat, de príma viszonylag 

kis méretét úgy tűnik nem öröklik a nagyobb kancáknál. 

principessa nevű lánya 2016-ban felnőtt lovastusa magyar 

bajnok Schaller Gáborral.

prÍMa
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       SchuBert henS-werner, deu
       FaBiancSicS horSeS kFt, hun
 FaBiancSicS horSeS kFt, hun, www.FaBiancSicShorSeS.coM

        BudapeSt          168 cM
 800 eur+áFa            hann,old, Meckl,rhein,weStF, 

SB, old, hSh

2012: a mén a maximális 10 pontot kapja a szabadonugró feladatra ménvizsgán.

2013: Sandokan megnyeri a német bundeschampionátust 9,5 és 9,7 stíluspontokkal, hasonló csak az apjának, Stakkatonak 

sikerült.

a fekete mén nemzetközi 5* -os szinten versenyzett, 

olyan ismert női lovasokkal, mint laura klaphake. első 

évjárata 2014-ben született, körungolt fedezőmén fia 

Spot on (WeStf).

az apa, Stakkato egymás után 12-szer vezette a német 

tenyészértékbecslési ranglistát, egy hannoveri és két 

női német bajnokságot nyert eva bitterrel. az anyai 

apa, landor S szintén bundeschampionátus-győztes, 

ezen kívül 33 fedezőmén utódja van. Sandokan az 

anyai oldalon a hannoveri legendára, Gotthardra ve-

zethető vissza, a 381-es kancacsaládból 23 fedezőmén 

származik, többek közt a magyarországon is versenyző 

corghano, és olyan sportlovak mint lady liberty (Gil-

bert böckmann) vagy elwood (carsten-otto-nagel).

Sandokan jelenleg az egyetlen Stakkato apasá-

gú fedezőmén magyarországon, a Schöckemöhle-

katalógusban szereplő mén mesterségesen, friss és mélyhűtött spermával is elérhető az idei évben.

Sandokan
        bundeschampion magyarországon!
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        MezőhegyeS          169 cM
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apja, a legendás chin chin 1988-ban öt egymás követő al-

kalommal nyerte meg a világkupa észak-amerika liga for-

dulóját, részt vett a seoul-i olimpián, ahol egyéni hatodik 

helyezést ért el. négy évvel később barcelonában is jelen 

volt az olimpián. 1989-ben és 1990-ben döntős a világbaj-

nokságon dortmundban és tampaban. Zapatero anyja, az 

„elite és Sport” kanca manieta, brugman’a princess néven 

nemzetközi szinten verseny-

zett és megnyerte a 4 éves 

kategóriában a holland baj-

nokságot. nagyanyja anita 

„teljesítmény” („prestatie”) 

kanca, részben a nemzet-

közi ugrolónak, orlandónak 

köszönhetően.

három éves korában 

Zapatero reserve champion 

a ménszemlén, egy évvel ké-

sőbb reserve champion 110 

cm-n a ménbajnokságon. három évvel később, 7 éves kate-

góriában döntőbe került a holland bajnokságon és második 

helyezést ért el a Geesteren-i youngster tour döntőjében. 

2015-ben jessica kürten-nel a nyeregben Gp győztes a kWpn 

mén Show megmérettetésén, 2013-ban vho trophy nyertes. 

további csodálatos eredményeket értek el együtt, mint pél-

dául hatodik hely az ebreichsdorfi Gp-n, hetedik helyezés a 

Salzburgi championátuson, 

nyolcadik helyezés az oliva 

Gp-n és tizedik hely a Wc 

Zürich megmérettetésen. a 

későbbiekben robert vos-

al a nyeregben medium 

tour final in Wierden első 

helyezett, megnyert egy 

versenyszámot a cSi de 

Wolden-en és egy bámulatos 

hetedik helyezést értek el a 

kiel-i championátuson.

zapatero
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       enterBrook MénálloMáS
 Suta éva +36 30 358 23 31 www.lotunder.hu, lotunder@gMail.coM

        létavérteS          175 cM
 800 eur+áFa            kwpn, zang, holSt, Si, hSh

Sandro beast igen különleges vérvonalak kombinálásából származik. 

kivételes egyénisége, kiváló helyzetfelismerő képessége, megfelelően 

erőteljes csontozata és kiváló izomzata jelentőségteljes tömeget kép-

visel extrém rugalmas és térnyerő, erőteljes mozgása, ugrókészége- és 

képessége mellett. 

különleges pedigréje kuriózum a tenyésztők számára kiváló utódai 

mellett. kiegyensúlyozott természete miatt túlfűtöttebb kancákra is 

ajánljuk és kifejezetten nagy teljesítményű utódokat ad olyan kancák 

után, melyek pedigréjében telivér vérvonal fellelhető, gondolunk itt 

akár a magyar akár az import egyedekre egyaránt. Sajnálatos módon 

versenykarrierjét egy véletlen baleset kettétörte, hiszen Ulrik kirkhopf 

már várta istállójába, aki extrém hatalmas összegért vásárolta meg - 

azóta a tenyésztést szolgálja Sandro beast és kiváló utódaival örökíti 

tovább kivételes tehetségét és jellemét egész európa szerte. 

Sandro beast Zangersheide méneskönyvben is Goedegekeurd minő-

sítést kapott és nagyon sok fei szinten sikeresen versenyző utódja viszi 

tovább hírnevét és küzdő szellemét. többek között 2009-ben szüle-

tett eternitystreet fedezőmén utódja .Sandro beast magába foglalja 

a kiemelkedő vérvonalakat, teljesítményt, legjobb kancacsaládok ki-

magasló értékeit kiválóan jól kezelhető jellemével és munkakészségé-

vel, átlagon felüli intelligenciájával és rugalmasságával így nagy-nagy 

izgalommal ajánljuk a tenyésztők figyelmébe akár díjugrató, díjlovas 

vagy fogatsport célú hasznosításról legyen szó.

Sandro BeaSt e.B.
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         MezőhegyeS          169 cM
 800 eur+áFa            holSt, hann, hSh, Bad-wurth

nekton különös jelentőséggel bír a holsteini tenyésztési 
programban is, nemcsak apja, nimmerdor miatt. Szárma-
zása szintén különösen érdekes, látva, hogy a rendkívül sike-
res dithmarschen kancacsaládba 
vezet a legende és viola nevű si-
keres kancáin keresztül. nekton 
143 pontos ugró mutatóval első 
volt az adelheidsdorfi mén tel-
jesítményvizsga ugró részen. az 
elmshornban rendezett állami 
bajnokságon a 4. helyet szerezte, 
és kvalifikálta magát a Warendorf 
nemzeti bajnokságon. 2006-ban 
nekton ismét lars bak ander-
sennel a nyergében kvalifikáló-
dott a bundeschapionatba. 7- és 
8 éves korában több versenyt 
nyert S * szinten, 2009-ben az S 
** versenyen nyert és S *** szinten 
eredményes volt, később 5*-os 
versenyeken is részt vett. amikor 
nekton 2012-ben visszavonult a 
versenytől, rendkívül sikeres ver-
senykarriert hagyott mag után 
saját teljesítményével, nemzeti és 
nemzetközi szinten lars bak an-
dersennel a nyergében. nekton 

apja, nimmerdor az egyik legjobb európai ugróló örökítő fia. 
nemzetközi szinten sikeresen versenyezett albert voorn-nal. 
nekton legendás anyai vonalán, legende a holsteini fede-

zőmén casado teljes testvére. viola 
pedig nem más, mint a világklasz-
szis dobel cento anyja. cento otto 
becker alatt az egyik legjobb és leg-
sikeresebb ugró mén volt a nem-
zetközi melegvérű tenyésztés során. 
(két olimpián is részt tudott venni, 
csapatban aranyérem Sydneyben 
2000-ben, egyéniben az előkelő 4. 
hely, 2002-ben világbajnok,2003-
ban csapatban európabajnok, 
2002-ben és 2003-ban az év lová-
nak választották, athénban, csapat 
bronzérem 2004-ben.
nektonnak hat engedélyezett fia 
és tizenegy állami prémium lánya 
volt eddig holsteinben. az évek so-
rán nekton folyamatosan rendkívül 
érdekes és eredményes sportlova-
kat nemzett. 136-os tenyészértékkel 
büszkélkedhet (fiatal ugróló teszt), 
ő a holsteini mének egyik legfonto-
sabb fia. 

nekton
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ehrenwort egy 1996-ban született wesztfàliai fedezőmén akinek az oldenburgi, hannoveri, rheinlandi fajtàban is 

tenyésztési engedélye van.Warendorfban a száz napos sajàtteljesítmény vizsgàn kitűnő eredménnyel végzett, 

120.71összpontal! S kategóriàs díjlóként versenyzett .Utódai közt több fedezőmén és több nagydíj szinten versenyző 

díjló utódja van. erős csontozata, nagy mérete és kiegyensúlyozott idegrendszere miatt sok telivérezett kancàval 

pàrosítottàk.

ehrenwort
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a legJoBB kezdet az egéSzSégeS lovakért – pavo podo terMékek tenyéSztőknek
Vemhes kancáknak

Vemhesség utolsó három 
hónapjában

paVo podo LaC

A megfelelő 
tejtermelésért.
kiemelkedő

ásványianyag és vita-
min összetétel különös 
tekintettel a réz-cink és 

mangán tartalomra.

Szoptatós kancáknak ÉS 
ÚJRaVEmHESÍtÉSkoR

Csikónevelés és 
újravemhesülés időszakában

paVo podo LaC & 
paVo fertiLLe

 
A tejelválasztás maximalizálá-
sáért A könnyebb és gyorsabb 
újravemhesülésért és jobbemb-

rió megtapadásért.

kiscsikóknak 2 hetes 
kortól 8 hónapos korig

kisméretű pellet fiatal csikók-
nak tejporral Árva csikóknak 

is

paVo podo 
start

Podo Concept – speciális vita-
min és ásványianyag összetétel 
az erős és egészséges ízülete-

kért és csontozatért.

Csikóknak 8 hónapos 
kortól 30 hónapos korig

Pelletált alaptáp a kiegyensú-
lyozott csikónevelésért

paVo podo 
GroW

Podo Concept – speciális vita-
min és ásványianyag összetétel 
az erős és egészséges ízülete-

kért és csontozatért.

Csikóknak a felnevelés 
időszakában 2 hetes 

kortól 30 hónapos korig

Folyékony vagy pelletált 
formában

paVo podo 
Care

könnyű adagolhatóság
egészséges ízület és csontváz 

rendszer fejlődés
Optimális vitamin és 

ásványianyag kiegészítés.

A Ló-tündér kft. a Pavo minőségi holland lótápok müzlik és kiegészítők kIzÁRÓLAGOs MAGyARORszÁGI forgalmazója az alábbi elérhetőségeken áll szíves rendelkezésre lovai 
egyedi igényeinek kielégítése, speciális takarmányozási adagok összeállítása, árva csikók takarmányozása illetve egyéb kérdések esetén. Látogasson el folyamatosan megújuló honlapunk-
ra és iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig értesüljön a legfrissebb takarmányozási hírekről, aktualitásokról a www.lotunder.hu weboldalon. Ajánljuk továbbá szíves figyelmükbe 
Lótenyésztéstechnikai eszközeinket: Isperm, ellésjelző, Hígítók és egyéb termékenyítési eszközök és anyagok.  suta éva   tel:  06/30-358-23-31  
 www.lotunder.hu    e-mail: lotunder@gmail.com
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